
Essa doença tem despertado
a atenção de órgãos de 

saúde, e existem medidas 
e ações importantes 
para sua prevenção

MAIS SAÚDE:
Vamos conhecer um 

pouco sobre meningite?

Ação promovida pela:
DIASE: Divisão de Assistência à Saúde do Estudante



É uma in�lamação das meninges, membranas que protegem o 
cérebro e a medula espinhal, podendo ser infecciosa (causada 
por bactérias, vírus, fungos e/ou parasitas) e não infecciosa.
As meningites virais e bacterianas são as mais comuns.

O que é a Meningite?

Principalmente pelas vias 
respiratórias, por meio da tosse, 

espirro ou gotas de saliva. Em geral, 
envolve contato próximo e

 prolongado, mas nem todas as 
pessoas expostas ficam doentes.

Como a Meningite 
é transmitida?



O Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Sistema Único 
de Saúde (SUS), oferece vacinas contra as principais bactérias 

que causam a doença.

Atenção!
A Meningite é uma doença que

pode ser prevenida por meio de vacinas

A principal forma de 
prevenção contra a 

Meningite é a vacina!
Vacine-se!



Confira no quadro abaixo as 
recomendações por faixa etária:

Vacina Meningocócica C.
Indicada para crianças de 3 meses a 5 anos de idade.

Temporariamente, ampliada para crianças não vacinadas até 10 anos
e profissionais de saúde. 

Vacina Meningocócica ACMY.
Indicada para adolescentes entre 11 e 12 anos de idade.

Temporariamente, ampliada para adolescentes não vacinados 
de 13 e 14 anos.

Vacina Pneumocócica 10-valente.
Indicada para crianças até 5 anos. 



Confira no quadro abaixo as 
recomendações por faixa etária:

Pneumocócicas 13-valente e 23-valente.
Indicada para crianças, adolescentes e adultos com doenças crônicas 

ou condições de saúde que justifiquem a vacinação.

Haemophilus in�luenzae B (HIB).
Indicada para para crianças até 07 anos de idade.

BCG
Dose única (vacina dada ao nascer).



               Fique ligado!

Mesmo que você já tenha sido vacinado(a), contribua para 
a ampliação da proteção da comunidade: divulgue 
essas informações a familiares, amigos e vizinhos.

Promoção e proteção da saúde 
se fazem em conjunto!

- Documento de identidade com foto
- Cartão vacinal
- Cartão do SUS

As vacinas para meningite estão disponíveis nos postos de
 saúde do seu município!

Ao buscar atendimento, procure levar consigo:



Observe-se Previna-se Cuide-se

Dúvidas e mais informações sobre serviços DIASE: 
                                                                          https://unilab.edu.br/divisao-de-atencao-a-saude-do-estudante-diase

                                                                   Whatsapp: (85) 3332-6262

                                                                    Conheça outros materiais produzidos pelo +Saúde Universidade: 
                       https://unilab.edu.br/materiais-desenvolvidos-coase

                          Calendário Nacional de Saúde completo
               https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2022/08/

                    O-Programa-Nacional-de-Imunizacoes-do-Brasil-Simplificado-0208.pdf

https://unilab.edu.br/divisao-de-atencao-a-saude-do-estudante-diase
https://unilab.edu.br/materiais-desenvolvidos-coase
https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2022/08/O-Programa-Nacional-de-Imunizacoes-do-Brasil-Simplificado-0208.pdf
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